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    “प्रत्येकािाच आपल्या आयुष्यात 
काही ना काही द:ुख आणण क्िेश सहन 
कराव े िागतात. तस े ते मीही सहन 
केिे. पण माझं आयुष्य द:ुखात गेिं, 
अस ं एक तत्वज्ञ म्हणून मिा कधी 
वाटिं नाही. मी खपू कष्ट केिे आणण 
ककचकट समसयांवर गहन चचतंन केिं. 
पण मिा नवनवीन समसयांशी झंुजताना 
त्यांची उकि करण्याच्या प्रकक्रयेत 
सवााचधक आनंद लमळािा. मिा वाटतं, 
यातच जीवनाच ंखरं सार्ाक असतं. 
   -- कािा पॉपर (1902-1994), अपूणा शोध 



       “मिा फक्त इतकंच माहीत आहे की मिा काहीच माहीत नाही!”  
   दोन हजार वर्ाांपूवी हे वाक्य उद्गारून सॉके्रटीसने पाश्चात्य तत्वज्ञानाच्या 
भववष्यातीि वाटचािीसाठी एक मानक प्रसर्ावपत केिा. ददवसा सॉके्रटीस 
अरे्न्सच्या बाजारात शहाणपण, योग्य-अयोग्य, न्याय-अन्याय, धैया, पे्रम 
यांचा अर्ा काय, याववर्यी तासनतास चचाा करत बसे. रात्री तो आपल्या 
लमत्रमंडळींसोबत मेजवान्या आणण नाच-गाणे यांत दंग असे. तो देखणा 
नव्हता पण आकर्ाक होता, श्रीमंत नव्हता पण आनंदी होता.   

    सॉके्रटीस हे एक वेंधळे आणण वादग्रसत व्यक्तक्तमत्व होत.े तो म्हणे, त्यािा 
काहीच माहीत नाही. पण त्या काळात त्यािा सवाात शहाणा माणूस मानिे 
जाऊ िागिे. असे कसे होऊ शकत?े आपण राहातो त्या जगाववर्यी कठीण 
व ककचकट प्रश्न सॉके्रटीस उपस्सर्त करत असे. पण ही पद्धत प्रत्येकािाच 
भावत नसे. अखेरीस, अरे्न्सच्या िोकांनी सॉके्रटीसिा दंड केिा. कारण 
िोकांच्या मत,े तो तरुणांची ददशाभिू करत होता आणण देवतांचा अनादर 
करत होता. प्रसर्ावपत मतांना आव्हान देऊन नवीन ववचार मांडणारे व 
िोकांना ववचार करायिा प्रवतृ्त करणारे फार दमुीळ असतात. जगभरातीि 
ववचारवंत सॉके्रटीसच्या आयुष्यापासून आणण तत्वज्ञानापासून नेहमीच सफूती 
घेत आिे आहेत.  
  या पुसतकात सॉके्रटीसच े आयुष्य आणण त्याच े काया याची कहाणी 
आकर्ाक चचत्रांच्या सहाय्याने आपल्यासमोर येत.े असं वाटतं, जणू सॉके्रटीस 
पुसतकाची पाने सोडून आपल्या समक्ष येऊन उभा ठाकिा आहे. ही कर्ा 
दोन सतरांवर घडत.े पदहल्या सतरावर कहाणी अगदी साधीसुधी आहे. पण 
दसुऱ्या सतरावर सॉके्रटीसच े जीवन आणण तो काळ यांववर्यी आपल्यािा 
सखोि मादहती लमळत.े   
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    फार फार वर्ाांपूवी प्राचीन ग्रीसमध्ये सॉके्रटीस नावाच्या मुिाने जाहीर 
केिे की त्यािा काहीच माहीत नाही. म्हणून मग आयुष्यभर तो प्रश्नच 
उपस्सर्त करत राहीिा.  
  
   तो स्जज्ञासू होता आणण र्ोडा उद्धटसुद्धा! जगातीि कोणत्याही गोष्टीची 
आस ठेवण्यापेक्षा त्यािा सुखी व्हायच े होत,े भिा माणूस व्हायच े होत,े 
शहाणा व्हायच ेहोत.े 

    सॉके्रटीस इसवीसन पवूा 469 त े
399 या काळात अर्ेन्स शहरात 
राहात होता. आयुष्यभर तो कोड्यात 
टाकणारे वविक्षण प्रश्न उपस्सर्त 
करत राहीिा. उदाहरणार्ा, त्याचे 
सुप्रलसद्ध वाक्य, “मिा माहीत आहे 
की मिा काहीच माहीत नाही.” र्ोडा 
ववचार केल्यावर कळत ेकी हे वाक्य 
सत्य असूच शकत नाही. जो कुणी 
असे म्हणत असेि त्यािा हे तरी 
नक्की माहीत आहे की त्यािा काहीच 
माहीत नाही. आणण अर्ाातच, त्या 
माणसािा चािायचे कसे, बोिायचे 
कसे, खायचे कसे वगैरे गोष्टी तरी 
माहीत असतातच ना! सॉके्रटीसच्या 
म्हणण्याचा मचर्तार्ा हा होता की 
कोणत्याही गोष्टीिा फार जवळून 
पादहल्यालशवाय असं समजू नये की 
आपल्यािा ती गोष्ट पूणापणे कळिी 
आहे. उत्तरे लमळवण्यापेक्षा चांगिे प्रश्न 
ववचारणे, हे सॉके्रटीसिा जासत रोचक 
वाटे. कारण असे केल्यामुळे हळूहळू 
वेगवेगळ्या ववर्यांची आपिी समज 
वाढते. असा त्याचा ववश्वास होता. 
आणण समज ही शहाणपणाची पदहिी 
पायरी आहे. स्जर्े प्रत्येक जण 
सवत:िा सवाज्ञानी समजतो, अशा 
जगात आपण अज्ञानी आहोत ही 
घोर्णा करून सॉके्रटीसन ेएक धाडसी 
पाऊिच ऊचििे होते. खरंतर, त्याने 
लमळविेल्या ज्ञानाचा दंभ त्याने 
कधीही लमरविा नाही. त्याचे बरेच 
अनुयायी होते. पण त्याने सवत:िा 
कधीही त्यांचा लशक्षक म्हटिे नाही. 



     सॉके्रटीस दररोज त्याचा लमत्र सायमन यािा भेटायिा जात असे. सायमन 
चपिा बनवत असे. सायमन आपिे काम करत असताना सॉके्रटीस त्याच े
ननरीक्षण करत बसे. सायमन चामड े कापून त्याच्या पट्टया तयार करत असे 
आणण त्यांना काळजीपूवाक लशवून चपिा बनवत असे.  तो एक उत्कृष्ट मोची 
होता.  
   “हं, चपिा बनवणं हे सुद्धा एक प्रकारचं शहाणपणंच आहेसं वाटत!ं” सॉके्रटीस 
आश्चयााने म्हणे.  

   असं म्हणतात की सायमन ही 
पदहिी व्यक्ती होती स्जने 
सॉके्रटीससोबत झािेल्या गप्पा लिहून 
ठेवल्या. अशाच गप्पा सॉके्रटीसने 
काही इतर िोकांशीही केल्या. काही 
िोकांनी त्या लिहून काढल्या. 
सॉके्रटीसने सवत: मात्र काही लिहून 
ठेविे नाही. सॉके्रटीसचा प्रलसद्ध 
अनुयायी प्िेटो (इसवीसन पूवा 429-
347) अशा गप्पा लिहून ठेवण्यात 
पटाईत होता. त्याने लिहून ठेविेिे 
सॉके्रटीसचे संवाद  जागनतक 
सादहत्यातीि उत्कृष्ट किाकृती ठरल्या. 
जगभरातीि िोक गेल्या दोन हजार 
वर्ाांपेक्षाही जासत काळापासून त्याचंा 
अभ्यास करत आहेत.  
  सॉके्रटीस सायमनसारख्या मजूर 
िोकांमध्ये चटकन लमसळत असे. तो 
सवत: एका गवंड्याचा मुिगा होता. 
त्याने सवत:ही बािपणी गवंड्याचे 
काम केिे असावे. वेगवेगळ्या 
ववर्यांवर गप्पा मारताना सॉके्रटीस 
नेहमी कामगार व मजूरांशी संबंचधत 
उदाहरणे देत असे. ही बाब त्याच्या 
काही लमत्रांना आणण इतर नागरीकानंा 
आवडत नसे. कॉिक्िीज नावाच्या 
एका अमीर राजकीय नेत्याने एकदा 
तक्रार केिी, “सॉके्रटीस, तू तुझ्या 
भार्णात धोबी, मोची आणण 
आचाऱ्यांचा उल्िेख करतोस. भिे 
त्यांचा मुख्य ववर्याशी काही सबंंध 
असेि, नसेि.” पण सॉके्रटीसिा पूणा 
ववश्वास होता की त्याच्या गप्पांशी या 
िोकांचा सबंंध होता. त्याच्या 
मताप्रमाणे, शहाणपण ही एक किा 
आहे, चपिा लशवण्यासारखी! त्यात 
कौशल्य लमळवण्यासाठी त्याचा सराव 
केिा पादहजे. 



    त्याने शहरातीि एका सुतारािा िाकडापासून फननाचर बनवताना 
पादहिे. सुरुवातीिा सुताराने पिंग बनविा, नंतर एक टेबि. दोन्हीही 
नततक्याच नाजूक कौशल्याने बनविी होती.  
  “हंssss,” सॉके्रटीस ववचार करू िागिा, “या दोन्ही वसतू िाकडानेच 
बनल्यायत आणण दोन्हींना चार पाय आहेत. मग एकािा पिंग 
म्हणतात आणण दसुऱ्यािा टेबि, असे का?” सॉके्रटीस आपिे डोके 
खाजवू िागिा. “नक्कीच याचा संबंध आपल्या मनातल्या कल्पनांशी 
आहे,” सॉके्रटीसने ननष्कर्ा काढिा.  

    कल्पना म्हणजे काय? वसतू! नतिा 
सपशा करता येतो का? नतिा चव, वास 
असतो का? नाही! म्हणजे, कल्पना 
पिंग आणण टेबिसारखी खरी नाही का? 
पिंग आणण पिंगाची कल्पना यांच्यात 
काय फरक आहे? सॉके्रटीसच्या मत,े 
एक पिंग बनवण्याआधी सुताराच्या 
मनात पिंगाची कल्पना ककंवा प्रनतमा 
जन्मायिा हवी. पण ही कल्पना मुळात 
येत े कुठून? सॉके्रटीसिा ठामपणे वाटे 
की आपल्या आसपासच्या प्रत्येक 
वसतूचा संबंध एका अद्श्य शाश्वत 
प्रनतमेशी आहे. या प्रनतमेनुसार ती वसतू 
बनत.े एका पिंगाची शाश्वत प्रनतमा ही 
गोष्ट कदाचचत आपल्यािा रोचक 
वाटणार नाही. पण सॉके्रटीसने हीच गोष्ट 
योग्य-अयोग्य, चांगिे-वाईट अशा 
मोठ्या संकल्पनांना िाविी. जसे एक 
सुतार आपिे सारे ज्ञान आणण अनुभव 
पणािा िावून एक चांगिा पिंग 
बनवतो आणण एक चांगिा सुतार 
म्हणून ओळखिा जातो, तसेच योग्य-
अयोग्य यांच्या प्रनतमेचा अभ्यास आणण 
सराव केिेिी व्यक्ती एक चांगिा माणूस 
बनू शकत.े  



    सॉके्रटीस ववचार आणण कल्पना यांबद्दि खूप चचतंन करत असे. आपिे ज्ञान 
वाढवण्यासाठी तो सगळ्यांना सतत प्रश्न ववचारत असे: 
  “टेबि आणण पिंग ददसतात तसं ववचार, कल्पना का ददसत नाहीत?” 
    “चांगिं म्हणजे काय? धैया म्हणजे काय? न्याय म्हणजे काय? पे्रम म्हणजे काय?”     
  प्रनतवित िोक आपण शहाणे आहोत, आपल्यािा उत्तर माहीत आहे असा आव आणत 
आणण काहीबाही सांगत. पण सायमनिा चामड्याची जशी समज होती, सुतारािा 
िाकडाची जशी समज होती तशी समज कुणािाही नव्हती, असे सॉके्रटीसिा ददसून 
आिे.  
  “या साऱ्या गोष्टीचं ज्ञान तुम्हािा नाही. मग तुम्हािा शहाणं कसं म्हणायचं?” 
सॉके्रटीस त्यांना म्हणे.  

    सॉके्रटीस त्याच्या अनुभवाचं्या आधारे एकदा म्हणािा 
होता की जे िोक खपू प्रनतवित असतात त्यानंा 
सगळ्यात कमी ज्ञान असते. त्याच्या मते, याचे कारण 
हे होते की असे िोक इतरावंर प्रभाव टाकण्याची, 
इतरांच्या मनात आपिी चांगिी प्रनतमा बनवण्याची 
चचतंा करत असतात. हे िोक आपण सवत: खरंच काय 
आहोत, हे कधी पाहात नाहीत. दसुऱ्या शबदातं सांगायचे 
तर, जे िोक सवत:िा चांगिे लसद्ध करण्याचा जेवढा 
जासत प्रयत्न करतात, ते िोक तेवढंच कमी चांगिे 
असतात.     
   सॉके्रटीस मानत असे की गोष्टी ददसतात तशा 
नसतात. तो व्यवहारात सहजपणे बोिल्या जाणाऱ्या 
चांगिे, धयैा, न्याय, पे्रम अशा साध्यासुध्या शबदाबंाबतही 
शंका उपस्सर्त करत असे. अशा कल्पनांच्या मागे 
असिेिी चुकीची गहृीतके त्यािा गाडून टाकायची होती. 
त्यािा या कल्पनांची नव्याने अचूक आणण सपष्ट व्याख्या 
करायची होती. या पद्धतीिा त्याने डायिेस्क्टक म्हटिे. 
ग्रीक भारे्त त्याचा अर्ा आहे “गहन ताकका क सवंाद”. 
सॉके्रटीसच्या मते, यािाच तत्वज्ञान  
म्हणायचे.   



     िोक सॉके्रटीसच े प्रश्न िक्षपूवाक ऐकत. त े तासनतास बाहेर सूयाप्रकाशात 
उन्हं खात बसत आणण त्यावर ववचार करत.  
   “हंssss,” सॉके्रटीस आभाळाकड े पाहून म्हणे. “तुम्हािा काय वाटतं, 
चांगुिपण हे दृष्टी, प्रकाश आणण जीवन यांचा मूळ स्त्रोत असिेल्या सूयाासारखं 
आहे?” 

  डोळ्यांना ददसण्यासाठी आणण जगण्यासाठी आपल्यािा सूयाावर अविंबून राहावे िागत.े 
सॉके्रटीसच्या मत,े जसे सूयाालशवाय जीवन अशक्य आहे तसेच चांगुिपणालशवायही आपण 
राहू शकत नाही. पण सूया सवा काळ, सवाच दठकाणी आणण सवाच िोकांना प्रकाश देत 
नाही. तसेच, िोकही नेहमीच प्रत्येकाशी चांगिे वागत नाहीत.       
  सॉके्रटीसचा लशष्य प्िेटो अज्ञानी िोकांची तुिना सारे आयुष्य गुहेत घािविेल्या कैद्ांशी 
करत असे. त्यांची पाठ गुहेच्या उंच लभतंीिा बेड्यांमध्ये जखडिेिी असे. त्यामुळे त्यांना 
त्यांच ेडोकेही हिवता येत नसे. लभतंीच्या मागे गुहेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर सूयाप्रकाशात िोकांची 
तसेच वसतंुची रहदारी सुरू असे. त्यांच्या कफक्कट सावल्या कैद्ांच्या समोरीि लभतंीवर 
पडत. म्हणजे, कैद्ांना फक्त या सावल्यांच ेज्ञान होत.े या सावल्या ज्या वसतंुच्या असत, 
त्या वसतू रे्ट सूयाप्रकाशात त्यांनी कधीही पादहिेल्या नसत. त्यामुळे त्या वसतू ददसायिा 
कशा आहेत, याच ेज्ञान त्यांना नव्हत.े या सावल्यांचा अर्ा िावण्याबाबत त्यांच्यात मतभेद 
होत. जर कुणी गुहेत येऊन त्याना सांचगतिे की तुम्ही पाहात आहात त्या फक्त सावल्या 
आहेत, तर त्यांच्यातीि बहुतेक कैदी त्यावर ववश्वास ठेवत नसत. आपिे चूक असू शकत,े 
हे सवीकारणारे जे काही र्ोडे कैदी होत े त े गुहेतून सुटण्याची शक्यता असे. पण त्यांना 
सावधपणे पाविे टाकावी िागत बाहेर सूयााच्या तजेसवी प्रकाशाची डोळ्यांना सवय करून 
घ्यावी िागे. प्िेटोसाठी सॉके्रटीस असा माणूस होता जो गुहेमध्ये सवत:च्या ववचारांचा 
गुिाम बनिेल्या कैद्ांना मुक्त करू शकेि.    



     आणण सूया नेहमीसारखा मावळल्यावर सॉके्रटीस लमत्रासंोबत रात्र 
घािवत असे. ते खात-वपत, मौजमजा करत आणण गप्पा मारत....  



     ......आणण नाचतसुद्धा! सॉके्रटीसिा आपिे हात आणण ननतबं 
हिवत नाचायिा आवड.े  
   “मनासारखचं शरीरसुद्धा चपळ, ननरोगी आणण बळकट 
असायिा हवं,” तो म्हणे.  

    ग्रीक िोकांना मजेवान्या 
झोडायिा खूप आवडत अस.े 
तेर्ीि तत्वज्ञसुद्धा यात मागे 
नसत. वदृ्ध झाल्यावरही सॉके्रटीस 
तरुणांमध्ये िोकवप्रय होता. रात्री 
उशीरापयात तो त्यांच्याशी गप्पा-
टप्पा मारून त्यांच े मनोरंजन 
करत असे. तो इतरांपेक्षा जासत 
सखोि आणण वववेकी ववचार करू 
शकत असे.  कधी कधी सगळे 
झोपी गेल्यावरसुद्धा तो एकटाच 
रात्रभर एखाद्ा समसयेवर गहन 
चचतंन करत बसे.  
   सॉके्रटीस त्याच्या बळकट 
शरीरसंपदेसाठीही ओळखिा जात 
असे. तो कधीही पायात बटू 
घाित  नसे. उत्तर ग्रीसमध्ये 
सैन्यात सैननक असतानासुद्धा! तो 
बफाातूनही अनवाणीच चाििा 
आणण त्यािा काही अडचणही 
जाणविी नाही. यामुळे इतर 
सैननक चककत झािे. ककमान 
दोनवेळा तो युद्धात शूरवीरासारखा 
िढिा आणण एकदा आपिा तरूण 
लमत्र अिसीबायडीझ यािा 
वाचवताना  त्याने सवत:चा जीव 
धोक्यात घातिा. पण अंगी एवढे 
शौया आणण एकाग्रता साधण्याचे 
सामर्थया असूनही सॉके्रटीसने 
सवत:िा कधी गंभीरपणे घेतिे 
नाही. मौज-मजा करण्यातही 
त्यािा नततकाच रस होता.   



    सॉके्रटीसचा चेहरा देखणा नव्हता. काही िोक त्याच्या ददसण्यावरून त्याची 
चेष्टा करत. सॉके्रटीस र्ोडासा खेकड्यासारखा, र्ोडासा डुकरासारखा आणण 
र्ोडासा गाढवासारखा ददसतो, असे म्हणनू ते त्याची टर उडवत.      
  सॉके्रटीस त्याचंी चेष्टा मनावर घेत नसे. तो हसून म्हणे, “माझ्या 
सुजल्यागत वाटणाऱ्या डोळ्यांनी मिा जासत सपष्ट ददसतं, नकट्या नाकाने 
मिा चांगिं हंुगता येतं, जाड ओठांनी मिा चुबंन चांगिं घेता येतं.” 

    ग्रीक िोक सौंदयापूजक होते. ते सुडौि, सशक्त शरीर 
असिेल्या तरूण व्यक्तकं्तचे कौतुक करत. सॉके्रटीस 
िोकांच्या या कसोटीिा अस्जबात उतरत नव्हता. 
सॉके्रटीसचा एक ननिावतं लशष्य अिसीबायडीझ हा 
सुडौि आणण देखणा होता. त्याने एकदा सॉके्रटीसची 
तुिना बकरीसारखा ददसणारा पौराणणक प्राणी सातीर 
याच्याशी केिी. पण त्यानेही मान्य केिे की त्यािा 
सॉके्रटीसच्या सास्न्नध्यात राहायिा आवडते. त्याच्या 
मते, सॉके्रटीसचे शबद ग्रीक दंतकरे्त सातीर वाजवत 
असिेल्या मलसाअस या वाद्ाच्या संगीतासारखे जादईु 
होते. हा सातीर कुरूप असूनही आपल्या गाण्याने साऱ्या 
जगािा भुरळ घािू शकत असे.     



    सॉके्रटीस दररद्री होता. पण त्याच्याजवळ जे काही 
होते त्यात तो आनदंी होता.  
  बाजारातीि तऱ्हेतऱ्हेच्या वसत ू बघून तो हसून 
म्हणे, “या साऱ्या वसतूंची मिा काहीच आव्यकता 
नाही.” 

  भववष्य कायम अननस्श्चत 
असते, त्यािा आपण ननयतं्रत्रत 
करू शकत नाही, त्यामुळे 
सॉके्रटीसिा वाटे की आपण 
सवााचधक महत्त्व त्याच गोष्टीनंा 
द्ायिा हवे ज्या गोष्टी कुणी 
आपल्यापासून दहरावनू घेऊ 
शकणार नाही, जसे उदात्त 
ववचार आणण आयुष्याकड े
बघण्याचा ननकोप दृवष्टकोन. तो 
िोकानंा सांगत असे की संपत्ती 
आणण प्रलसद्धी यातं आनदं 
शोधण्याचा प्रयत्न करू नका, 
सवाात सुखी माणसू तो असतो 
ज्याच्याकड े उदात्त ववचारांचे 
भांडार असते.  



   सॉके्रटीस कधीकधी प्रार्ाना करत असे. त्याची 
प्रार्ाना अशी असे: 

  
हे परमेश्वरा, मी अंतबााह्य ननमाळ बनावं,  

एवढी माझ्यावर कृपा कर,  
 मी सगळ्यांशी सौजन्याने वागावं, 

माझ्यासाठी शहाणा माणूस हाच सवाात श्रीमंत 
असावा,  

मिा नततक्याच संपत्तीची आस असावी 
स्जतकी एका सामान्य शहाण्या माणसािा असत.े 

    जंगि आणण कुरणांच्या देवतांना 
केिेिी ही प्रार्ाना प्िेटोने लिदहिेल्या 
कफक्तडअस या गं्रर्ाच्या अखेरीस 
वाचायिा लमळते. खरंतर, सॉके्रटीस 
ग्रीक देवतांवर - ववशरे्त: खोटे 
बोिणाऱ्या, चोरी करणाऱ्या, वाद-किह 
करणाऱ्या आणण कपट-कारसर्ाने 
करणाऱ्या - टीका करत असे. तरीही तो 
अनतशय धालमाक प्रवतृ्तीचा माणसू होता. 
तो म्हणे की बािपणापासून एक दैवी 
शक्ती नेहमी त्याचे रक्षण करत आिी 
होती. ही शक्ती त्यािा कधीही सांगत 
नसे की त्याने काय ननणाय घ्यावा. 
ननणाय त्यािा सवत:िाच घ्यावा िागे. 
पण जेव्हा तो काही चुकीचा ननणाय घेई 
ककंवा त्याच्यासोबत काही अवप्रय 
घडण्याची शक्यता असे तेव्हा ही शक्ती 
दैवी संकेताद्वारे त्यािा सावध करत 
असे.   



    शहाणपणाची देवता अपोिोिा सॉके्रटीसबद्दि ववशरे् ममत्व 
वाटे. तो म्हणे, “सॉके्रटीसइतका शहाणा, भिा आणण शूर कुणी 
नाही.”  
  इतर देवता त्याच्याशी सहमत होत्या.     कीरोफोन नावाचा 

सॉके्रटीसचा एक चाहता होता. 
मिा काहीच माहीत नाही, या 
सॉके्रटीसच्या वचनाचे त्यािा 
नवि वाटे. कीरोफोनने डले्फी 
नगरात जाऊन, 
सॉके्रटीसलशवाय जगात कोण 
शहाणा आहे, हा प्रश्न अपोिो 
देवतेिा ववचारायचे ठरविे. 
नतरे् अपोिो देवतेच्या मदंदरात 
एक पुजारीण राहात होती. 
नतिा अपोिो देवतेकडून 
िोकांच्या प्रश्नाचंी उत्तरे 
देण्यासाठी दैवी पे्ररणा लमळत 
असे.   असे म्हटिे जाते की 
नतने कीरोफोनिा पढुीि उत्तर 
ददिे: 
  सोफोक्िस शहाणा आहे, 
युररवपडस जासत शहाणा आहे. 
परंतु सगळ्यात जासत शहाणा 
सॉके्रटीस आहे.  

   सोफोक्िस आणण युररवपडस हे दोघे प्रनतभावान आणण यशसवी 
नाटककार होते. दोघेही तत्कालिन ग्रीसमधीि सुप्रलसद्ध कवी होते. 
सॉके्रटीसने अपोिोचे उत्तर ऐकिे. मिा काहीच माहीत नाही, असे 
म्हणणारा मी एकमेव माणसू असावा, त्यामुळेच अपोिोने मिा 
सवाात शहाणा ठरविे असावे, असे त्यािा वाटिे. अपोिोच्या उत्तराने 
उत्साहीत होऊन सॉके्रटीस आपल्या तत्वज्ञानािा धालमाक काया समज ू
िागिा. यासाठी इतर अध्यापकासंारखे त्यािा कुठिे वेतन लमळणार 
नव्हते. तो आपल्या लमत्रानंा मजेत म्हणे, “देवतानंी मिा एका 
उपद्रवी गोचीडासारखे पाठविे आहे. या गोचीडाच्या डखंाने ननजिेिा 
घोडासुद्धा उठून वेगाने दौडू िागतो.”   



    परंतु काही िोक या गोष्टीने दखुाविे गेिे. ते कुरकुर करू 
िागिे, “जो माणसू म्हणतो की त्यािा काही माहीत नाही, तो 
माणसू सवाात जासत शहाणा कसा असू शकतो?”  
   या िोकांना समाजात असिेिे त्यांचे सर्ान ढळण्याचे भय वाटू 
िागिे. त्यानंा सॉके्रटीसचा मत्सर वाटू िागिा. ते बेचनै झािे.  
  मग त्यांनी सॉके्रटीसवर वेगवेगळ्या कृत्यांचे आरोप ठेवायिा 
सुरुवात केिी. ही कृत्ये सॉके्रटीसने ना कधी केिी होती, ना 
कुणािा करायिा साचंगतिी होती. अशा तऱ्हेने त्यांनी सॉके्रटीसिा 
कैदेत पाठविे.  



     सॉके्रटीसिा खपू द:ुख झािे. तो 
म्हणािा, “हरकत नाही. दसुऱ्याच्या चकुांची 
लशक्षा भोगण ं हे सवत: चकू करण्यापेक्षा 
बरं!” 

  सॉके्रटीसवर तरुणांना त्रबघडवल्याचा 
आणण देवतांबाबत अश्रद्ध असल्याचा 
आरोप ठेवण्यात आिे. अर्ाात, हे 
आरोप खोटे होत.े कोटाात खटिा 
चािवल्यानंतर त्याने न्यायाियात एक 
भार्ण केिे. आपल्या सत्य तचे 
बोिण्याच्या सवभावामुळे तो संकटात 
सापडिा आणण त्यािा मतृ्युदंड 
सुनावण्यात आिा. पण त्याने आजाव 
केल्यास त्याची सजा कमी करण्यात 
येईि, अशी एक संधी त्यािा देण्यात 
आिी. सॉके्रटीसने ही संधी नाकारिी. 
त्याऐवजी त्याने एखाद्ा ऑलिवंपक 
ववजेत्यासारखी मागणी केिी की त्याने 
सारे आयुष्य शहरातीि िोकांना चांगिे 
नागररक बनवून सेवा केिी आहे. 
त्यासाठी सरकारी खचााने त्याच्या 
राहाण्या-खाण्याची सोय केिी गेिी 
पादहजे. त्याच्या या मागणीमुळे 
क्रोचधत होऊन न्यायाधीशांनी त्याचा 
मतृ्युदंड ननस्श्चत केिा. पण 
सॉके्रटीसिा मतृ्युच ेभय नव्हत.े कारण 
त्याच्या मत,े भिेपण हे सवत:च एक 
पाररतोवर्क आहे आणण एका भल्या 
माणसाच े वाईट कधी होऊच शकत 
नाही.   



    सॉके्रटीसचे लमत्र दररोज त्यािा 
भेटायिा तरंुुगात येत. ते गप्पा, 
नाचगाणी वगैरे मौज-मजा करत. 
अगदी त्याच्या मतृ्यदंुडाच्या 
ददवसापयांत हे सुरू रादहिे. 
 “लमत्रांनो, आपण ककती 
समववचारी आहोत!” सॉके्रटीस 
त्यानंा म्हणत असे.  

    सॉके्रटीसिा हेमिॉक या ववर्ारी वनसपतीच े ववर् 
वपण्याची लशक्षा देण्यात आिी होती. पण एक पववत्र 
जहाज डिेॉस या बेटावरून परतपेयांत मतृ्युदंड द्ायचा 
नाही, असा कायदा होता. त्यामुळे सॉके्रटीसिा 
मतृ्युदंड देण्यास उशीर झािा. यामुळे त्यािा आपिे 
कुटंुबीय आणण लमत्रांसोबत आणखी काही ददवस 
घािवता आिे. तुरंुगात राहूनही सॉके्रटीस आपिा वेळ 
नेहमीसारखेच वेगवेगळ्या कल्पनांवर ववचार करण्यात 
घािवत असे. याच दरम्यान त्याने काही ईसपच्या 
नीनतकर्ांना संगीतबद्ध केिे. त्याचा एक श्रीमंत लमत्र 
क्रीटो याने सॉके्रटीसिा तुरंुगातून पळून जाण्याची 
व्यवसर्ा केिी. पण सॉके्रटीसने पळून जायिा नकार 
ददिा. त्याच ेम्हणणे होत ेकी ज्या कायद्ामुळे आपण 

वेगवेगळ्या सुववधांचा िाभ घेतो 
त्याच  कायद्ांनी घेतिेिे ननणायही 
आपण मान्य करायिा हवेत, ते 
चुकीचे असिे तरी! पण ननणाय 
अयोग्य असेि तर नागरीकांना आणण 
शासकांना अन्यायकारक कायद्ात 
बदि करण्यास शांतपणे प्रवतृ्त केिे 
पादहज.े मतृ्युच्या वेळी                   
सॉके्रटीस सत्तर वर्ाांचा        
होता....   



.....आणण त्याचे लमत्र तेव्हापासून 
प्रश्न ववचारतच आहेत!  

   “लमत्र समववचारी असतात” ही एक 
म्हण आहे. पायर्ागोरसच्या 
काळापासून ही म्हण ग्रीसमध्ये 
प्रचलित आहे. पायर्ागोरस हा एक 
संगीतज्ञ आणण गणणतज्ञ होता. तो 
पदहिा व्यक्ती होता ज्यान े सवत:िा 
तत्वज्ञ (philosopher) म्हटिे. ग्रीक 
भार्ेत याचा अर्ा आहे, शहाणपणाचा 
लमत्र! सॉके्रटीसच्या आयुष्यपटाने 
इनतहासातीि असंख्य िोकांना 
प्रभाववत केिे. यांपैकी काही िोकांची 
चचत्र ेइर्े ददसतात.   

समाप्त 


